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abigdana@gmail.com 

 
Вчені Запорізького державного медичного університету мають величезні наукові дося-

гнення щодо досліджень властивостей похідних 1,2,4-тріазолу [1, 2]. Їх науковий внесок за 
останні роки має тенденцію до збільшення. Цьому факту є пояснення, яке пов'язане зі збіль-
шенням фінансування завдяки керівництву навчального закладу. Органічні сполуки за своєю 
природою дуже різноманітні [3, 4]. Актуальним на сьогодні залишається факт подальшого 
пошуку нових сполук серед похідних 1,2,4-тріазолу, які розширюють «бібліотеку» молекул, 
що, в свою чергу, створює сприятливі умови та збільшує ймовірність створення оригіналь-
них ліків. Вченими доведено, що 1,2,4-тріазол та його похідні є перспективним класом спо-
лук щодо пошукових випробувань з метою створення нових біологічно активних сполук. 
регуляторів росту рослин, антикорозійних засобів тощо [5]. Проводячи аналіз літературних 
та патентних джерел, нашу увагу привернула можливість хімічної модифікації 5-(3-, 4-фтор-
феніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолів та 5-(3-, 4-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолів, як 
перспективних речовин для подальших цілеспрямованих перетворень. Отже, подальші син-
тетичні випробування стосувалися саме зазначених похідних 1,2,4-тріазолу. Таким чином, 
метою нашої роботи було дослідити за допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу 
властивості 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів та 2-((5-(3-, 4-
фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанолів. 

В якості вихідних сполук для синтезу відповідних 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів ми використовували 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-
3-тіол, 5-(4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіол, 5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-
тіол та 5-(4-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіол, які було синтезовано нами раніш і фізи-
ко-хімічні властивості яких описано в роботах [1, 2]. Для подальших перетворень вихідні 5-
(3-, 4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіоли та 5-(3-, 4-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-
тіоли було ресинтезовано. На початку нашої роботи нами було проведено алкілування 5-(3-, 
4-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолів та 5-(3-, 4-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-
тіолів відповідними агентами (2-бром-1-фенілетаноном, 2-бром-1-(2-бромфеніл)етаноном, 2-
бром-1-(2-, 3-, 4-фторфеніл)етаноном та 2-бром-1-(4-метоксифеніл)етаноном). Реакцію про-
водили за аналогічних умов класичної методики, яка добре відома та описана [3]. Реакцію 
проводили додаванням до 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолу або 5-(4-фторфеніл)-
4-метил-1,2,4-тріазол-3-тіолу або 5-(3-фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу або 5-(4-
фторфеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолу еквівалентних кількостей відповідних 2-бром-1-
фенілетанону або 2-бром-1-(2-бромфеніл)етанону або 2-бром-1-(2-, 3-, 4-фторфеніл)етанонів 
або 2-бром-1-(4-метоксифеніл)етанону у середовищі метанолу за присутності еквівалентної 
кількості натрій гідроксиду. Реакційну суміш кип’ятять протягом двох годин. З високими 
виходами отримано відповідні 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-
арилетанони.  

В подальшому необхідним було дослідити реакції 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів з натрій боргідридом. До відповідного 2-((5-(3-, 4-фторфе-
ніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетаноу додають подвійну кількість натрій боргідриду, 
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еквівалентну кількість натрій гідроксиду в водному середовищі. Суміш залишають при кім-
натній температурі на 24 години. Потім розчин підкисляють оцтовою кислотою, осад відфі-
льтровують. За представлених умов було синтезовано серію нових 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-
R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанолів. 

Аналізуючи ІЧ- та 1H ЯМР-спектри синтезованих 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-
тріазол-3-іл)тіо)-1-арилетанонів, можна зробити певні висновки: в ІЧ-спектрах цих сполук є 
чіткі смуги коливання СО-груп в межах 1680-1702 см-1, груп СN- в межах 1640-1600 см-1 та 
смуг коливання NH-груп в межах 3300-3500 см-1. Крім того, є чіткі смуги коливання арома-
тичного кільця близько 3021-2999 см-1, а також чіткі смуги коливання метиленових та метил-
ьних замісників при 1250-1175 см-1 і 2950-2900 см-1 відповідно. 1H ЯМР-спектри синтезова-
них сполук характеризуються наявністю сигналів протонів метильної групи ядра 1,2,4-
тріазолу (3.72 м.ч.), метиленової групи, зв’язаної з атомом Сульфуру (4.92 м. ч.), сигналів 
ароматичних протонів, які резонують у вигляді мультиплетів або дублетів при 6,82-6,85 м.ч 
та 7,11-7,20 м.ч. В ІЧ-спектрах 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-
арилетанолів відсутні смуги коливання, характерні для карбонільних груп. Натомість прису-
тні чіткі смуги коливання, характерні для групи R–OH 3591-3651 см-1. Крім того наявні чіткі 
смуги коливання, характерні для метильних, метиленових радикалів та ароматичних струк-
тур. На відміну від 1H ЯМР-спектрів 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-
арилетанонів, 1H ЯМР-спектри 2-((5-(3-, 4-фторфеніл)-4-R2-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)-1-
арилетанолів характеризуються сигналами протонів характерних для спиртів  
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